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Designação do projeto |INOVMontado 

 
Código do projeto |PDR2020-20.2.4-FEADER-032932 

 
Objetivo principal |Dinamizar os territórios rurais 

 
Região de intervenção |Alentejo 

 
Entidade beneficiária |Entidade Líder: Associação de Criadores de Porco Alentejano 

Entidades Parceiras: Universidade de Évora; Direção Regional de Agricultura e Pescas do 

Alentejo; Instituto Politécnico de Beja; ESDIME – Agência para o Desenvolvimento Local 

no Alentejo Sudoeste CRL. 

 
Data da aprovação |29-11-2017 

 

Data de início |01-09-2017 

 
Data de conclusão |19-06-2021 

 
Custo total elegível do IP Beja |9.572,91 EUR 

 
Apoio financeiro da União Europeia |FEADER – 9.572,91 EUR 

 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
 
Objectivos:  

 

- Promover a acessibilidade de boas práticas e de técnicas de gestão sustentável do Montado 

junto dos agentes de desenvolvimento rural;  

- Dinamizar o trabalho colaborativo e a gestão partilhada de plataforma online de promoção e 

divulgação do conhecimento sobre o combate ao declínio do Montado;  

- Criar e desenvolver recursos agregadores de informação relativa à promoção da gestão 

sustentável do Montado e facilitadores da sua disseminação.  

Confrontados com os objectivos estratégicos da Rede Rural Nacional verifica-se um perfeito 

ajustamento dos mesmos, nomeadamente, dos que respeitam a:  

- Promover a participação e o trabalho conjunto entre os agentes de desenvolvimento rural; - 

Transferir as boas práticas e novos conhecimentos para qualificar a intervenção dos agentes 

de desenvolvimento rural;  

- Melhorar a conceção e aplicação das medidas de política de desenvolvimento rural. 
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Actividades: 

 

- Inventário de técnicas de combate ao Declínio do Montado (recolha, compilação e 

sistematização da informação/ projectos existentes) 

- Criação de Centro Digital de Recursos Partilhados do Montado (CDRPM 

- Concepção de recursos multimédia para alimentar o Centro Digital de Recursos Partilhados 

- Edições de estudos e relatórios técnicos - Divulgação de resultados já disponíveis 

- Organização de workshops temáticos 

- “Tertúlias do Montado” 

- Dinamização e Alargamento da Rede de parceiros do Centro de Competências do Porco 

Alentejano e do Montado (CCPAM) 

- Ações de demonstração e visita aos campos intervencionados 

- Realização de seminário 

 

Resultados esperados:  

 

- 1 Centro Digital de Recursos Partilhados do Montado criado e alimentado;  

- 3 Publicações técnicas editadas;  

- 4 Conteúdos multimédia de promoção de técnicas de gestão sustentável do Montado 

produzidos  

- 20 Tertúlias do Montado realizadas  

- 3 Workshops Temáticos realizados  

- 4 Visitas técnicas efectuadas 
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